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Bijna 12 jaar geleden besloten
Rex en Natascha Snelder te emi-
greren naar Zuid-Afrika. In het
noorden, aan de grens met
Botswana kochten ze een private
game reserve. Ze voegden er
enkele lodges aan toe en gaven
het de naam ZaZoe Xperience. 

Rex en Natascha zijn afkomstig uit
het oosten van Nederland. “Wij
woonden in Nederland in Groes -
sen, een klein dorpje in de Liemers.
Rex was marketeer bij Friesche
Vlag en ik directiesecretaresse en
verantwoordelijk voor PR en
Communicatie in de zorgsector”,
steekt Natascha van wal. 

“Toen we gingen emigreren wa ren
we behoorlijk goed voorbereid.
We hebben meerdere reizen naar
Zuid-Afrika gemaakt, met zeer
veel mensen gepraat over verschil-
lende gebieden en de uitdagingen
besproken. Ook hebben we zo'n
dertig wildparken bekeken. Zo
konden we onze eigen wensen en
ideeën steeds verder specificeren.
Nadat we onze droomboerderij
hadden gezien, zijn we eerst terug
gegaan naar Nederland om ons te
bezinnen en hebben toen alsnog
de knoop doorgehakt”.
“Zuid-Afrika is het enige land
waar we heel serieus zijn gaan kij-
ken”, aldus Rex. “Het had ook een

ander land kunnen worden, maar
op een gegeven moment moet je
ergens voor gaan, anders blíjf je
zoeken. Natuur, ruimte en de
mogelijkheid tot ondernemen,
waren voor ons heel belangrijk”. 

Uitbreiding
“We zijn begonnen met de lodge
voor tien bedden, maar zijn inmid-
dels uitgebreid naar achttien bed-
den. Ook het wildpark blijft zich
ontwikkelen. Zo zijn daar nieuwe
wildsoorten geïntroduceerd,
schuil hutten bijgebouwd en heb-
ben we de wegen verbeterd”.
“Rex is hier direct natuurgids
geworden en zelfs ook piloot. Ik
heb eerder al een rangeropleiding
gevolgd en gebruik mijn fotogra-
fie-achtergrond bij het geven van
fotoexcursies”, aldus Natascha.

Behoorlijk 
oppervlak
Rex en Natascha hebben een
gebied van zo’n dertienhonderd
hectare aangeschaft. Voor Neder -
land een behoorlijk oppervlak,
voor Zuid-Afrikaanse begrippen
een gemiddelde grootte. “Het is
prima te managen. In het wildpark
lopen diverse antilopen-soorten,
giraffen, zebra’s, wrattenzwijnen
en roofdieren zoals luipaard, chee-
ta, hyena en jakhals. Het is een

waar paradijs voor vogelliefheb-
bers”.
“Alles wat in ons wildpark loopt,
is ons eigendom en stond voor een
deel zelfs gespecificeerd op onze
koopakte. De verkoper gaf aan dat
er bijvoorbeeld minimaal vijf giraf-
fen moesten lopen. Dat moet je als
nieuwe eigenaar dan ook snel con-
troleren. Je moet de wildstand ver-
volgens goed in de gaten houden.
Dat betekent dat je zelf je park kunt
'vullen', maar al die dieren fokken
ook door, dus elk jaar krijg je er van
elke diersoort weer exemplaren
bij. Je moet dus vooral goed kijken
of je niet teveel dieren krijgt”, aldus
Rex. Alles draait om balans. 
Naast safari’s in hun eigen reser-
vaat, organiseren Rex en Natascha
ook excursies naar andere wild-
parken. “Mapungubwe is bijvoor-
beeld een heel mooi National Park
in de buurt, een zogenaamd trans-
frontier park. Dit betekent dat de
grens tussen Botswana en Zuid-
Afrika voor de dieren open staat.
Zij kunnen daar vrij rondtrekken”.
Na een dag van gamedrives is het
goed toeven in de lodge. “Zoals uit
onze Zoover reviews onder meer
blijkt, waarderen onze gasten met
name de mooie lodge, maar zeker
ook de persoonlijke aandacht en
service. Er hangt een ontspannen
sfeer, we zijn erg flexibel en niet

grootschalig. Als eigenaren zijn we
aanwezig en dat geeft de gasten
rust. Vooral als men voor het eerst
Zuid-Afrika bezoekt. Daarnaast
weten we inmiddels natuurlijk alle
mooie plekjes te vinden, kunnen
gasten ook genieten van rond-
vluchten en rijden wij onze gasten
zelf rond, aldus Rex. Twee maal
werd deze service beloond door
ZaZoe’s gasten met een Zoover
Award in de categorie lodges in
Zuid-Afrika. En in 2017 kwam
daar een ‘certificate of excellence’
van Afristay bij. 
Naast accommodatie biedt ZaZoe
Xperience de laatste jaren vooral
veel complete rondreizen door
zuidelijk Afrika aan. Ook hun zeer
avontuurlijke 4x4 kampeerreis
met begeleiding is zeer in trek. Bij
alles geldt dat de wensen van de
gasten centraal staan. Elke vakan-
tie of rondreis is dan ook puur
maatwerk. “En we behouden onze
Nederlandse achtergrond. Dus
afspraak is afspraak. We regelen
alles goed en ruim van tevoren en
denken mee met onze gasten.
Zaken die in een Afrikaans land
niet altijd even vanzelfsprekend
zijn”, sluit Natascha af.

Kijk voor meer informatie op
www.zazoetravel.com
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